
 
Krajský ú řad Olomouckého kraje 
Odbor životního prost ředí a zemědělství 

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 
Č.j.: KUOK 73928/2010                         V Olomouci dne 1. 10. 2010 
Sp.zn: KÚOK/73928/2010/OŽPZ/7289 
Sp. a sk. znak: 208.1-A20 
Vyřizuje: Ing. Michaela Kohoutková                
tel:  585 508 627                          
fax: 585 508 424                     
e-mail: m.kohoutkova@kr-olomoucky.cz                                           

STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIV Ů KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
VE FÁZI NÁVRHU  

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv ů na životní prost ředí a o 
změně některých souvisejících zákon ů (zákon o posuzování vliv ů na životní 
prost ředí), ve znění pozd ějších p ředpis ů. 
 
 
Identifika ční údaje : 

Název koncepce 

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ČERVENKA 

Charakter a rozsah koncepce  

Předmětem územního plánu je řešení celého katastrálního území s důrazem na 
řešení zastavěných a zastavitelných částí a vazeb obce na okolí. Cílem je zajistit 
vyvážený rozvoj území – rozvoj všech složek – bydlení, výroba, rekreace – a veřejné 
infrastruktury, a to minimálně při zachování současného stavu životního prostředí a 
hodnot v území (kulturních, přírodních i civilizačních) a výhledově i zlepšení 
podmínek z hlediska životního prostředí. K dosažení cíle je navržena koncepce 
rozvoje obce, tak aby byly zajištěny územní podmínky pro jeho realizaci. 

Umístění koncepce 

Kraj:   Olomoucký  
Obec:   Červenka 

 Katastrální území: Červenka  

Předkladatel koncepce 

Městský úřad Litovel 
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Zpracovatel vyhodnocení SEA k územnímu plánu  

Doc. Ing. arch. Jiří Löw, LÖW & spo., s.r.o.– osvědčení o odborné způsobilosti 
k posuzování vlivů na životní prostředí č.j. 3745/595/OPV/93 

Hodnocení vliv ů na území soustavy NATURA 2000 

Mgr. Věra Velecká – Řepková - osvědčení o odborné způsobilosti k provádění 
posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
č.j. osvědčení 630/1679/05. 

Průběh posuzování : 
Podáním ze dne 17. 6. 2009 byl Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru 

životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), doručen návrh zadání 
„Ú zemního plánu Červenka “ . Dne 7. 7. 2009 bylo pod č.j.: KUOK 60685/2009 
vydáno stanovisko k návrhu zadání s tím, že předmětný územní plán je nutno 
posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí. Příslušným orgánem ochrany přírody 
podle ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody  
a krajiny“), je Správa Chráněné krajinné oblasti (dále jen „SCHKO“) Litovelské 
Pomoraví, který v souladu s § 45i, h zákona o ochraně přírody a krajiny dne 1. 6. 
2009, pod č.j.: S/902/LM/2009-908/LM/2009 vydal stanovisko, že nelze vylou čit, že 
uvedená koncepce nem ůže mít významný vliv na Evropsky významnou lokalitu  
a Ptačí Oblast Litovelské Pomoraví .  

Stanovisko k návrhu zadání ze dne 17. 6. 2009, č.j.: KUOK 60685/2009, s tím, že 
výše uvedenou změnu je nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí, bylo 
zveřejněno v Informačním systému SEA Ministerstva životního prostředí ČR 
(http://eia.cenia.cz/sea). 

Krajský úřad obdržel dne 9. 7. 2010 oznámení o společném jednání o návrhu 
územního plánu Červenka spolu s žádostí o stanovisko k vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí k návrhu předmětného územního plánu, jehož součástí je 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů a posouzení dle 
§ 45i zákona o  ochraně přírody a krajiny. Předkladatelem je Městský úřad Litovel. 
Krajský úřad požádal, dopisem ze dne 21. 7. 2010 pod č.j.: KUOK 75928/2010, o 
prodloužení lhůty pro stanovisko k návrhu územního plánu Červenka, ve smyslu § 50 
odst. 2 stavebního zákona. 

Společné jednání o návrhu územně plánovací dokumentace „Územního plánu 
Červenka“ , včetně hodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí a posouzení územního plánu Červenka na území soustavy Natura 
2000, proběhlo dne 10. 8. 2010 v 9 h v zasedací místnosti MěÚ Litovel. 

Krajský úřad, podáním ze dne 15. 9. 2010 obdržel od pořizovatele územního 
plánu Městského úřadu Litovel, Odboru výstavby zápis ze společného jednání včetně 
obdržených připomínek dotčených správních úřadů. 

SCHKO Litovelské Pomoraví jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 78 
odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, po posouzení koncepce vydala podle  
§ 45i odst. 1 dne 25. 8. 2010 pod č.j.: S/902/LM/2009-1190/LM/2010 stanovisko, že 
lze vylou čit, že uvedená koncepce m ůže mít významný vliv na Pta čí oblast a 
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EVL Litovelské Pomoraví . Toto stanovisko zdůvodnila SCHKO Litovelské Pomoraví 
tím, že předložená koncepce stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, 
ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a 
koncepci veřejné infrastruktury. Rozsah řešeného území je vymezen katastrálním 
územím Červenka. PO a EVL Litovelské Pomoraví zasahují do východní části 
katastrálního území. Stanovištní i druhové předměty ochrany se vyskytuje 
v nezastavěné, volné krajině území obce. Mezi rozvojové aktivity vymezené v návrhu 
ÚP, jež mohou mít vliv na předměty ochrany a celistvost PO a ELV, patří přeložka 
silnice II/449 ve své západní variantě. Tento záměr je navržen jako koridor územní 
rezervy, který je ve shodě se ZÚR Olomouckého kraje. Negativní dopad přeložky 
bude po schválení ÚPD v potenciální úrovni, jehož přímý vliv na EVL a PO lze nyní 
vyloučit. SCHKO LP i nadále podporuje hledání řešení dopravního koridoru II/449, 
kterým nebude narušena celistvost PO a EVL Litovelského Pomoraví (vedení 
dopravy po spojnici I/46 Uničov-Šternberk-Olomouc nebo západním směrem po 
silnici II/444 Uničov-Úsov-Mohelnice).  

Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí k návrhu „ Územního 
plánu Červenka “  bylo provedeno v souladu se zákonem o posuzování vlivů na 
životní prostředí a zpracováno přiměřeně v rozsahu přílohy zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Součástí tohoto 
vyhodnocení bylo i hodnocení vlivu na území soustavy Natura 2000, podle 
ustanovení § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.  

Krajský úřad v průběhu řízení obdržel od pořizovatele veškeré podklady potřebné 
pro vydání stanoviska dle § 22 e) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  

Na základě návrhu „Územního plánu Červenka “, vyhodnocení vlivů územního 
plánu na životní prostředí, hodnocení vlivu na systém Natura 2000, výsledku 
společného jednání a vypořádání došlých připomínek dotčených správních úřadů a 
dotčených územních samospráv, krajský úřad jako příslušný orgán podle § 22 e) 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, ve smyslu ustanovení § 10 i) odst. 3 
citovaného zákona vydává 

SOUHLASNÉ STANOVISKO 

k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí včetně hodnocení vlivů na 
území soustavy NATURA 2000 k návrhu  

„Územního plánu Červenka “ 

za dodržení následujících podmínek:  

1. Plochy B, C – plánovanou výstavbu realizovat za podmínek správce toku a 
DOSS, aby nedošlo k možnému negativnímu ovlivnění při průchodu velkých 
vod – do doby realizace protipovodňové hráze (plochy se nacházejí v rozlivu 
vod z roku 1997), 

2. ponechat v ÚP, do doby zpracování Aktualizace ZÚR OK (případně 
zpracování dopravní studie a hodnocení vlivu záměru na životní prostředí - 
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EIA), obě plochy pro přeložku silnice II/449, tj. západní variantu přeložky 
(plochy S2-Za v návrhu a S2-Zb v územní rezervě) a východní variantu 
(plochu S2-V v územní rezervě), i vzhledem k tomu, že se jedná o liniovou 
stavbu a je třeba provést posouzení v celém jejím rozsahu (tedy v rozsahu 
všech k.ú., kterými přeložka prochází), z hlediska vlivu na přírodu a krajinu je 
však vhodnější východní varianta přeložky silnice II/449 (plocha S2-V 
v územní rezervě), i když je nezbytné současně realizovat přeložku silnice 
II/447 (plocha S1 v návrhu), 

3. v rámci řízení následujících po schválení územního plánu, je nutné jednotlivé 
záměry posoudit v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí (proces 
EIA), pokud tyto záměry budou naplňovat některá z ustanovení § 4 uvedeného 
zákona, 

4. v rámci řízení následujících po schválení územního plánu, je nutné jednotlivé 
záměry posoudit z hlediska vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 
dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Závěrem upozorňujeme na § 10i odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, podle kterého je schvalující orgán povinen ve svém usnesení o schválení 
územně plánovací dokumentace zdůvodnit, jak zohlednil podmínky vyplývající ze 
stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Toto usnesení je povinen 
zveřejnit. 

Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád  
ve znění pozd ějších p ředpis ů a nelze se proti n ěmu odvolat. Nenahrazuje 
vyjád ření dot čených orgán ů státní správy, ani p říslušné povolení podle 
zvláštních p ředpis ů. 

 Ing. Josef Veselský 
 vedoucí odboru 
 životního prostředí a zemědělství 
 Krajského úřadu Olomouckého kraje                           
 
 
 
Obdrží: 
 

- Městský úřad Litovel, Odbor výstavby, Havlíčkova 818, 784 01 Litovel 
 
Na vědomí: 
 

- Správa Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, Husova 906/5, 784 01 
Litovel 

- Obec Červenka 
 


